
 

 

ROZPORZĄDZENIE NR 0510/P/18/2020 

WOJEWODY OPOLSKIEGO 

z dnia 4 września 2020 r. 

w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół  

na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego i strzeleckiego 

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, pkt 3 lit. b, pkt 4, pkt 5a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie 

zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1421) oraz § 7 ust. 1 

pkt 1 i 2, ust. 2, ust. 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie 

zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół (Dz.U. z 2016 r. poz. 1123), zarządza się, co następuje: 

§ 1. Za obszar zapowietrzony chorobą zakaźną - zgnilcem amerykańskim pszczół uznaje się teren 

obejmujący miejscowości: Brzeźce, Stare Koźle, przysiółek Biadaczów miejscowości Landzmierz, część 

miasta Kędzierzyn-Koźle, Raszowa, Łąki Kozielskie 

᠆ ograniczony: 

1. Od zachodu: od prawego brzegu Odry na wysokości zbiegu Odry i Kanału Gliwickiego w dół biegu rzeki 

aż do granicy powiatów kędzierzyńsko-kozielskiego i strzeleckiego, dalej wzdłuż granicy powiatów 

kędzierzyńsko-kozielskiego i strzeleckiego aż do przecięcia się tej granicy z linią kolejową relacji Opole-

Kędzierzyn-Koźle, następnie w kierunku wschodnim wzdłuż północnych granic administracyjnych 

miejscowości Raszowa i północnych granic administracyjnych miejscowości Łąki Kozielskie aż do granic 

administracyjnych miejscowości Zalesie Śląskie. 

2. Od północy: od miejscowości Zalesie Śląskie, wzdłuż jej południowych granic administracyjnych 

(wyłączając tą miejscowość z obszaru) w kierunku południowo-wschodnim do drogi nr 426, dalej w kierunku 

południowym wzdłuż drogi nr 426 aż do północnych granic dzielnicy Sławięcicie miejscowości Kędzierzyn-

Koźle, następnie wzdłuż zachodnich granic dzielnicy Sławięcice (wyłączając tę dzielnicę z obszaru) przekraczając 

rzekę Kłodnicę i Kanał Gliwicki na południe do północnych granic kompleksu przemysłowego Blachownia. 

3. Od wschodu: od kompleksu przemysłowego Blachownia wzdłuż jego wschodnich granic w kierunku 

południowo-zachodnim aż do północnych granic Zakładów Azotowych, dalej w kierunku zachodnim wzdłuż 

północnych granic kompleksu Zakłady Azotowe do zachodnich granic administracyjnych miejscowości Stare 

Koźle, następnie wzdłuż południowych granic administracyjnych miejscowości Stare Koźle do przecięcia  

z rzeką Odrą. 

4. Od południa: od rzeki Odry na wysokości południowych granic administracyjnych miejscowości Stare Koźle  

w kierunku północno-zachodnim wzdłuż południowych granic przysiółka Biadaczów miejscowości Landzmierz 

(włączając przysiółek do obszaru) aż do granic administracyjnych miejscowości Kobylice, następnie wzdłuż 

północnych granic administracyjnych miejscowości Kobylice (wyłączając tę miejscowość z obszaru) w kierunku 

północnym aż do przejazdu pod drogą nr 40, następnie wzdłuż wałów przeciwpowodziowych w kierunku północnym 

aż do wysokości zbiegu Odry i Kanału Gliwickiego. 
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§ 2. Na obszarze zapowietrzonym, o którym mowa w § 1, zakazuje się: 

1) przemieszczania rodzin pszczelich, matek pszczelich, czerwia, pszczół, pni pszczelich, plastrów, produktów 

pszczelich oraz sprzętu i narzędzi używanych do pracy w pasiece, bez zgody właściwego miejscowo Powiatowego 

Lekarza Weterynarii; 

2) organizowania wystaw i targów z udziałem pszczół. 

§ 3. Nakazuje się oznakować obszar zapowietrzony poprzez ustawienie tablic ostrzegawczych z trwałym  

i widocznym napisem ,,Uwaga. Zgnilec amerykański pszczół. Obszar zapowietrzony”. Znaki ostrzegawcze 

powinno się umieścić na wszystkich drogach wjazdowych do obszaru zapowietrzonego. 

§ 4. Na obszarze zapowietrzonym, określonym w § 1, nakazuje się zgłaszanie miejsc, w których przebywają 

pszczoły Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Kędzierzynie-Koźlu oraz Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii  

w Strzelcach Opolskich. 

§ 5. Obowiązki i ograniczenia określone w rozporządzeniu obowiązują wszystkich hodowców pszczół z terenu 

obszaru zapowietrzonego, do czasu uchylenia rozporządzenia. 

§ 6. Do realizacji niniejszego rozporządzenia zobowiązuje się posiadaczy pszczół z obszaru określonego w § 1, 

Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle, Wójta Gminy Bierawa, Wójta Gminy Cisek, Burmistrza Miasta i Gminy 

Leśnica oraz wyznaczonych przez właściwego miejscowo Powiatowego Lekarza Weterynarii urzędowych lekarzy 

weterynarii. 

§ 7. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania go do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo 

przyjęty na terenie objętym obszarem zapowietrzonym. 

  

 Wojewoda Opolski 

 

Adrian Czubak 
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